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Dr. Szalay László polgármester, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított 
polgármesteri jogkörében, Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva, – a Képviselő-testület véleményének figyelembevétele mellett – a következő 
napirendi pontot illetően hoz döntést: 

- A maszkviselés helyi szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása 
 
Napirendi pont: 
A maszkviselés helyi szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása 
 
Dr. Szalay László polgármester elfogadja a maszkviselés helyi szabályairól szóló új helyi rendeletet. 

 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2020. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelete 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított 
polgármesteri jogkörömben Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva megalkotom 
a maszkviselés helyi szabályairól szóló rendeletet. 
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2020. (XI. 11.) 

önkormányzati rendelete 
 
 

a maszkviselés helyi szabályairól 
 
 
 

Dunaharaszti Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a 484/2020. (XI. 
10.) Korm. rendelet 1. § (1) b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, illetve Dunaharaszti 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számára az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendelem el: 
 
1.  §  (1) Dunaharaszti Város közigazgatási területén kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk 

használata 
a) a Dunaharaszti Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott és 

üzemeltetett piacon, a piac nyitva tartása idején; 
b)  a tömegközlekedési eszközök megállóhelyein. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályok betartását a rendőrhatóság, valamint az 

Önkormányzat munkatársai, különösen a közterület-felügyelők ellenőrzik, azok megsértése 
esetén minden esetben rendőri intézkedést kezdeményeznek. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
                                    Dr. Szalay László                             Kiss Gergely 
                                       polgármester                                     jegyző 

 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

  Dr. Szalay László     Kiss Gergely 
     polgármester            jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: Papp Zoltánné titkársági csoportvezető 
 
 

 


